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alus:

60 EKAP

Kutsestandard „Pehme mööbli valmistaja, tase 4“, kinnitatud
Metsanduse kutsenõukogu 17.10.2012.a otsusega nr 10, pikendatud
muudatusteta 17.05.2018 otsusega nr 11.
Õpingute läbimisel õpilane:
Õppekava õpiväljundid:
1) oskab iseseisvalt organiseerida oma tööd, tuleb tööülesannete
täitmisega toime tavapärastes olukordades ning vastutab nende
nõuetekohase ja tähtajalise täitmise eest;
2) komplekteerib toote detailid ja monteerib karkassi järgides toote
joonist või näidist;
3) lõikab välja pehmendus- ja alusmaterjalide detailid kasutades
asjakohaseid töövõtteid ja liimib need karkassile vastavalt etteantud
tehnoloogiakaardile;
4) õmbleb mööblikatted kasutades lõikekaardi alusel väljalõigatud
pealistusmaterjali detaile ja asjakohaseid töövõtteid;
5) polsterdab kvaliteedinõuetele vastavalt ettevalmistatud karkassi
arvestades tööde järjekorda, karkassi- ja pealistusmaterjalide
eripära ning kasutades optimaalseid töövõtteid;
6) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja
töökoha korrastamisel töötervishoiu, töö- ja
keskkonnaohutusnõudeid;
7) on avatud koostööle ja töötab meeskonna liikmena, arendab
sotsiaalseid ja enesekohaseid pädevusi ning käitub vastastikust
suhtlemist toetaval viisil.
Õppekava rakendamine (sihtrühmad, õppevormid)
Statsionaarne õppevorm koolipõhine ja töökohapõhine õpe
Nõuded õpingute alustamiseks
Õppima võib asuda vähemalt põhiharidusega isik, kelle tervislik seisund võimaldab õppida ja töötada
valitud erialal.
Nõuded õpingute lõpetamiseks
Õpingud loetakse lõpetatuks, kui õppija on omandanud õppekava õpiväljundid vähemalt lävendi
tasemel.
Õpingute läbimisel omandatav(ad)
Kvalifikatsioon(id): Õppekava õpiväljundite saavutamisel lävendi tasemel omandatakse
kutse „Pehme mööbli valmistaja, tase 4“

Osakutse(d): Õppekava mooduli „Mööbli karkassi koostamine“ õpiväljundite
saavutamisel lävendi tasemel omandatakse osakutse „Karkassi
koostaja, tase 4“;
Õppekava mooduli „Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide
juurdelõikus ja õmblemine“ õpiväljundite saavutamisel lävendi
tasemel omandatakse osakutsed „Pehmendus- ja alusmaterjalide
lõikaja, tase 3“ „Pealistusmaterjalide (kangas või nahk) lõikaja, tase
4“ ja „Mööblikatete (keedrid, lukud, tepingud jm) õmbleja, tase 4“;
Õppekava mooduli „Mööbli karkassi pealistamine, polsterdamine ja
pakkimine“ õpiväljundite saavutamisel lävendi tasemel omandatakse
osakutsed „Pehmendus- ja alusmaterjalide pealistaja (liimija) tase 3“,
„Karkassi polsterdaja, tase 4“ ja „Toote või toote osade monteerija ja
pakkija, tase 3“
Õppekava struktuur
Põhiõpingute moodulid (nimetus, õppemaht ja õpiväljundid)
1. Sissejuhatus pehme mööbli valmistaja eriala õpingutesse – 1 EKAP
Õpilane
1) Õpilane omab teadmisi pehme mööbli valmistaja kutse olemusest ja tööjõuturul
nõutavatest kompetentsidest;
2) oskab leida teavet õppekorraldusega seonduva kohta eriala õppekavast ning info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiapõhistest õpikeskkondadest;
3) mõistab õppekäikudel pehme mööbli valmistamisega tegelevatesse ettevõtetesse õpitaval
erialal töölerakendumise võimalusi;
4) seostab pehme mööbli valmistamise arengut materjalide ja tehnoloogia arenguga.
2. Karjääri planeerimine ja ettevõtluse alused – 6 EKAP
Õpilane:
1) mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise
protsessis;
2) mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna
3) toimimist; mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas;
4) mõistab oma õigusi ja kohustusi töökeskkonnas toimimisel; käitub vastastikust suhtlemist
toetaval viisil.
3. Mööbli karkassi koostamine – 7 EKAP
Õpilane:
1) Õpilane kavandab tööülesandest lähtuvalt tööprotsessi,
2) valib töövahendid; komplekteerib etteantud materjalidest toote erinevate osade detailid,
järgides toote joonist või näidist;
3) monteerib toote karkassi vastavalt toote joonisele või näidisele, arvestades detailide
monteerimise järjekorda; järgib töö planeerimisel,
4) töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel töötervishoiu,
5) töö- ja keskkonnaohutusnõudeid;
6) analüüsib koos juhendajaga oma tegevust pehme mööbli karkassi komplekteerimisel ja
monteerimisel.
4. Pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide juurdelõikus ja õmblemine – 19EKAP
Õpilane:
1) kavandab tööülesandest lähtuvalt tööprotsessi,
2) valib materjalid ja töövahendid pehme mööbli alus- ja pealistusmaterjalide
juurdelõikuseks ja õmblemiseks;
3) paigutab etteantud alus- või pealistusmaterjalid töölauale arvestades tellitud toote kogust
ja etteantud juhiseid;

4) koostab lõikekaardi ja märgistab etteantud materjalid arvestades nende säästlikku
kasutamise põhimõtteid;
5) lõikab välja liimitavad ja õmmeldavad detailid järgides lõikejoont ning kasutades
asjakohaseid töövahendeid ja –võtteid ning komplekteerib detailid vastavalt toote osadele;
6) õmbleb mööblikatte järgides etteantud tehnoloogiakaarti rakendades ajakohasid ja
ergonoomilisi töövõtteid;
7) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel
töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.
5. Mööbli karkassi pealistamine, polsterdamine ja pakkimine – 18 EKAP
Õpilane:
1) kavandab tööülesandest lähtuvalt tööprotsessi pehme mööbli karkassi polsterdamiseks
ning valib polsterdusmaterjalid ja töövahendid;
2) liimib ettevalmistud karkassile pehmendus- ja alusmaterjalide detailid vastavalt etteantud
tehnoloogiakaardile;
3) polsterdab karkassi sh täidab etteantud materjaliga selja- ja istmepadjad ning paigaldab
ehisdetailid arvestades karkassi- ja pealistusmaterjalide eripära ja tööde järjekorda;
4) paigaldab kinnitusvahendid, monteerib ja komplekteerib toote vastavalt
tehnoloogiakaardile; pakib toote või toote osad vastavalt tehnoloogiakaardile ja arvestades
erinevaid toote pealistusmaterjale ning pakkematerjali eripära;
5) järgib töö planeerimisel, töökoha ettevalmistamisel, töö kestel ja töökoha korrastamisel
töötervishoiu, töö- ja keskkonnaohutusnõudeid.
Valikõpingute moodulid ja nende valimise võimalused: 9 EKAP
6. Traditsiooniline polsterdamine – 9 EKAP
puuduvad
Spetsialiseerumised:
Õppekava kontaktisik
Ees- ja perekonnanimi: Vesse Jämsä
ametikoht: kutseõpetaja
telefon:
e-posti aadress: Vesse.Jamsa@ehituskool.ee
Märkused:
Praktika maht on integreeritud moodulite nr 3-5 õppe mahu hulka. Praktiline töö ja praktika
moodustavad kutseõppe mahust vähemalt 50 protsenti ning nende osakaal on üldjuhul võrdne.
Kutsestandardi kompetentside ja õppekava moodulite vastavustabel on esitatud Lisa 1
Kooli õppekava ja selle moodulite rakenduskava on avalikult kättesaadav
http://www.ehituskool.ee/esileht/koolist/dokumendid/oppekavad/

LISA 1
Seosed kutsestandardi „Pehme mööbli valmistaja, tase 4“ kompetentside ja eriala õppekava
põhiõpingute moodulite vahel.

X

Pehme mööbli
remontimine

Mööbli karkassi
pealistamine,
polsterdamine ja
pakkimine

Pehme mööbli
alus- ja
pealistusmaterjali
de juurdelõikus ja
õmblemine

Mööbli karkassi
koostamine

Sissejuhatus
pehme mööbli
valmistaja eriala
õpingutesse
Detailide komplekteerimine
erinevatest materjalidest
Karkassi monteerimine
Pehmendus- ja alusmaterjalide
töölauale paigutamine
Lõikekaardi koostamine ja
märgistamine
Detailide lõikamine
Lõigatud detailide
komplekteerimine liimijale
Karkassi komplekteerimine
vajalike detailidega
Detailide liimimine vastavalt
tehnoloogia kaartidele
Kanga töölauale ladustamine
Lõikekaardi koostamine kangale
või nahale ja märgistamine
Lõigatud detailide
komplekteerimine õmblejale
Mööblikatte komplekteerimine
vajalike detailidega
Õmblusmasina ettevalmistamine
ja seadistamine
Mööblikatte õmblemine kasutades
erinevaid tehnikaid
Liimitud karkassi polsterdamine
Selja- ja istmepatjade toppimine
lukustatavasse kattesse
Nööpide ja pilastrite paigaldamine
Kinnituskonksude, "stopperite" ja
mehhanismide paigaldamine
Valmis toote osade (käetugede,
seljatugede, istmete ja jalgade)
paigaldamine või monteerimine
Toote või toote osade pakkimine
Tähtaegadest ning etappidest
kinnipidamine
Asjakohaste juhiste ja
protseduuride jälgimine
Töö- ja pakkejooniste lugemine
Kvaliteedi ning tootlikkuse
jälgimine ja hoidmine
Töökeskkonna ja -ohutusnõuete
järgimine
Töökaitsevahendite ja ohutute
töövõtete kasutamine

Karjääri
planeerimine ja
ettevõtluse alused

pehme mööbli valmistaja õppekava põhiõpingute moodulid

Kompetentsi nimetus
kutsestandardis

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tööpinna eesmärgipärane
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X – tähistatakse , millises õppekava moodulis arendatakse ja hinnatakse nimetatud kompetentsi

